
Trafikkavvikling på Orkanger

I forbindelse med konkurransen om prosjektet Rømme ble det inkludert i anbudet at man også skal se på 

trafikkavviklingen i området. Det er meget positivt.

Det slår meg at det samtidig burde gjøres en utredning i forhold til trafikkavviklingen fra rundkjøringen på 

Bårdshaug til nordre avkjøring til E39. På grunn av fortetningsprosjekter, utbygging på Rømme, mer 

næringsvirksomhet og flere boliger i sentrum, har vi nå en mulighet til å se på hele strekningen under ett, før 

byggingen kommer i gang.

I forbindelse med prosjektet Endelig hjem oppsto også en diskusjon rundt adkomsten til boligene. Flere boliger 

vil medføre flere beboere og flere biler. Etablering av næringsvirksomhet i 1.etasje vil medføre økt trafikk og 

behov for flere parkeringsplasser. I tillegg vil det for enkelte virksomheter være behov for vareleveranser, noe 

som igjen vil kreve gode løsninger for laste-/losseplasser og trafikkavvikling. Utbygging av Amfi-senteret og Oti-

senteret vil også medføre økt trafikk.

Videre er det naturlig å anta at vi vil få flere busspassasjerer, og på sikt et behov for flere bussavganger. Dette 

vil kunne kreve flere oppstillingsplasser for bussene, også sett i lys av etablering av nærbuss innenfor 

kommunens grenser. Dagens avkjøring til stasjonen er ikke tilfredsstillende. Antall parkeringsplasser er 

begrenset, og med økt trafikk vil det bli behov for flere. Dersom stasjonen skal fortsette å ligge der den gjør i 

dag, er tiden kanskje inne for å vurdere byggingen av et parkeringshus?

Samtidig skal vi ikke glemme at det ofte dannes køer når bussene stopper for å slippe av og på passasjerer i 

veien. Dersom vi tar hensyn til den kommende økningen i både person- og varetransport, vil vi oppleve økt

kødannelse og et mer uoversiktlig trafikkbilde som øker risikoen for skolebarn og andre myke trafikanter.

Jeg har følgende spørsmål til Ordføreren:

Hva vil bli gjort for å finne gode løsninger for trafikkavvikling i Orkanger sentrum i forbindelse med økning i 

antall boliger og økt biltrafikk? 

Hvordan vil Orkdal kommune løse fremtidige behov for oppstillingsplasser, parkering for busspassasjerer og 

avvikling av busstransport?
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